
 
 
 

k:\uppdrag10\251448\09-rap\skötselföreskrifter-001.docx/bc 

 
STAFFANSTORPS KOMMUN 
 
HANDLING 0.6.33.1 

 

 

 

 

 

 

SKÖTSELFÖRESKRIFTER IDROTTSPLATS OCH IDROTTSYTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staffanstorp 2011-01-10 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel / Chapter 

Rev. 

RAPPORT 

Staffanstorps Kommun 
Skötselföreskrifter Idrottsplats och 
Idrottsytor 
 

251448-09 

 

 

 2010-11-10  

Dokumenttyp / Type of document 

Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject 

Sida nr / Page No. 

Dokumentnr / Document No. 

Utfärdare / Issuer 

Datum/ Date Rev. dat. / Date of rev. 

  1(23) 

K:\uppdrag10\251448\09-rap\251448-09-RAPPORT-001.docx 

 
Fackområde, Avd / Discipline, Dept 

INNEHÅLL 

1 BAKGRUND ....................................................................................................... 3 

2 OMFATTNING ..................................................................................................... 4 

2.1 IDROTTSPLATSER OCH IDROTTSYTOR ......................................................... 4 

2.2 BELYSNING ....................................................................................................... 4 

3 ARBETSUPPGIFTER ......................................................................................... 5 

3.1 DRIFT, UNDERHÅLL - AKUT OCH LÖPANDE .................................................. 5 

3.1.1 GRÄSPLANER ................................................................................................... 5 

3.1.2 GRUSPLANER ................................................................................................... 5 

3.1.3 KONSTGRÄSPLANER ....................................................................................... 6 

3.1.4 FRIIDROTTSYTOR ............................................................................................. 6 

3.1.5 TENNISPLANER ................................................................................................. 6 

3.1.7 IDROTTSUTRUSTNING ..................................................................................... 7 

3.1.8 BUSKAGE, TRÄD OCH ÖVERIGA GRÖNYTOR. BELÄGGNINGAR, 
MARKUTRUSTNING, TRAFIKANORDNINGAR M.M.  ....................................... 7 

3.1.9 DAGVATTENAVLEDNING ............................................................................... 11 

3.1.10 BELYSNING ..................................................................................................... 10 

3.2 PERIODISKT UNDERHÅLL, REINVESTERINGAR OCH 
INVESTERINGAR ............................................................................................. 12 

3.3 UTREDNING, PLANERING OCH PROJEKTERING ......................................... 12 

3.4 SIDOENTREPRENÖRER.................................................................................. 13 

3.5 TILLSTÅND FRÅN MYNDIGHETER ................................................................. 13 

4 UTFÖRANDE .................................................................................................... 14 

4.1 KVALITET ......................................................................................................... 14 



Kapitel / Chapter 

Rev. 

RAPPORT 

Staffanstorps Kommun 
Skötselföreskrifter Idrottsplats och 
Idrottsytor 
 

251448-09 

 

 

 2010-11-10  

Dokumenttyp / Type of document 

Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject 

Sida nr / Page No. 

Dokumentnr / Document No. 

Utfärdare / Issuer 

Datum/ Date Rev. dat. / Date of rev. 

  2(23) 

K:\uppdrag10\251448\09-rap\251448-09-RAPPORT-001.docx 

 
Fackområde, Avd / Discipline, Dept 

4.2 KONTROLL ...................................................................................................... 14 

4.3 HANDLINGAR OCH UPPGIFTER FRÅN ENTREPRENÖREN ......................... 14 

4.4 LÖPANDE REDOVISNING ............................................................................... 14 

4.5 UTRYMME M.M. SOM KOMMUNEN TILLHANDAHÅLLER ............................. 15 

4.6 HJÄLPMEDEL OCH UTRUSTNING ................................................................. 15 

4.7 ENTREPRENÖRENS AVTAL MED ANDRA ENTREPRENÖRER .................... 15 

4.8 INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN OCH BRUKARE.................................. 15 

4.9 INFORMATION FRÅN ALLMÄNHETEN ELLER BRUKARE ........................... 16 

5 ORGANISATION ............................................................................................... 17 

5.1 ORGANISATION OCH PERSONAL ................................................................. 17 

5.2 PERSONAL ...................................................................................................... 17 

5.3 KVALITET ......................................................................................................... 17 

5.4 MILJÖ ............................................................................................................... 17 

5.5 MÖTEN ............................................................................................................. 18 

5.6 ÖVRIGT ............................................................................................................. 18 

6 TIDER ............................................................................................................... 19 

7 ANSVAR ........................................................................................................... 20 

8 EKONOMI ......................................................................................................... 21 

9 AVSLUTANDE STATUSKONTROLL ............................................................... 22 

10 HÄVNING .......................................................................................................... 23 

 BILAGA AREAL OCH UTRUSTNINGSREGISTER 
  



Kapitel / Chapter 

Rev. 

RAPPORT 

Staffanstorps Kommun 
Skötselföreskrifter Idrottsplats och 
Idrottsytor 
 

251448-09 

 

 

 2010-11-10  

Dokumenttyp / Type of document 

Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject 

Sida nr / Page No. 

Dokumentnr / Document No. 

Utfärdare / Issuer 

Datum/ Date Rev. dat. / Date of rev. 

  3(23) 

K:\uppdrag10\251448\09-rap\251448-09-RAPPORT-001.docx 

 
Fackområde, Avd / Discipline, Dept 

1 BAKGRUND 
Staffanstorp Kommun gick 2007-11-20 ut med en upphandling av 
entreprenaddrift av teknisk verksamhet för idrottsplatser och idrottsytor, 
entreprenaddel E3. Tiden för skötselentreprenaden utgår i mars 2011. 
Staffanstorps kommun kommer därför att utföra ny upphandling av skötsel av 
idrottsplatserna 

  



Kapitel / Chapter 

Rev. 

RAPPORT 

Staffanstorps Kommun 
Skötselföreskrifter Idrottsplats och 
Idrottsytor 
 

251448-09 

 

 

 2010-11-10  

Dokumenttyp / Type of document 

Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject 

Sida nr / Page No. 

Dokumentnr / Document No. 

Utfärdare / Issuer 

Datum/ Date Rev. dat. / Date of rev. 

  4(23) 

K:\uppdrag10\251448\09-rap\251448-09-RAPPORT-001.docx 

 
Fackområde, Avd / Discipline, Dept 

2 OMFATTNING 
Entreprenaddriften av den tekniska verksamheten i Staffanstorp Kommun ska 
kostnadseffektivt bedrivas så att de som använder idrottsplatser och idrottsytor 
upplever områdena som väl skötta och väl anpassade för ändamålet. Underhållet 
ska ske så effektivt att investerat kapital bibehålles. Verksamheten ska bedrivas 
med beaktande av omgivnings- och miljökonsekvenser.  
Ingen verksamhet ska påverka vare sig omgivningar eller miljön negativt. Det ska 
synas att den som har hand om skötseln har ett stort engagemang för 
beställarens idrottsanläggningar. 
Planeringen ska ske utifrån vilken påverkan förändringar i omvärlden kan ha på 
såväl övergripande som lokal nivå. Kunskapsinhämtning och bedömning av 
förändringar av alternativa driftsformer ska ske med hänsyn till detta. 
All verksamhet ska bedrivas på sätt som tillämpliga lagar och förordningar 
reglerar med avseende på ansvar samt för förvaltare av allmän plats. 
Entreprenadarbetena innefattar förvaltning av idrottsplatser och idrottsytor inom 
vilka utförande av drift- och underhållsarbete (akut och löpande) ingår.  
Huvudman för park- och idrottsverksamheten i Staffanstorp kommun är 
kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för idrottsverksamheten.  

2.1 Idrottsplatser och idrottsytor 
De kommunala idrottsområdena består av gräs- , konstgräs- och grusplaner och 
friidrottsytor. Inom områdena finns också grönytor, träd och buskar, 
parkeringsytor m.m. 
I entreprenaden för drift och skötsel av idrottsplatser och idrottsytor ingår 
Staffansvallen och Hjärups IP. 
Inom områdena finns bland annat ca 37499m2 Gräsplaner, 22 440 m2 konstgräs 
50 092 m2 bruksgräsmatta, 8476 m2 buskage och naturplanteringar, 450 träd. 
Vidare ingår 10 908 m2 asfaltbeläggning, 10 449 m2 grusslitlager, och 6381 m2 
gummibeläggning. 
I angivna ytor inkluderas dagvattenanordningar och förekommande 
trafikanordningar.  

2.2 Belysning  
Inom områdena finns allmän belysning, exempelvis längs gångvägar, som är 
ansluten till beställarens gatubelysningsnät. För dessa ansvara annan 
entreprenör. För belysningsanläggning av idrottsytor, har entreprenören 
elsäkerhetsansvaret, som åvilar innehavaren. En annan entreprenör ansvarar för 
fastigheternas belysning. 
Beställaren svarar för förbrukningsavgifterna. 
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3 ARBETSUPPGIFTER 
Med arbetsuppgifter avses de funktioner och tillstånd som ska bibehållas eller 
uppnås. I detta inkluderas samtliga aktiviteter som behövs för att uppnå målet. 
Kraven uttrycks som funktionskrav, utförandekrav och detaljkrav. Med 
funktionskrav menas alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en tjänst 
som ger dess förmåga att tillfredställa avsedda behov. I detta ingår exempelvis 
ordning och estetik. Då utförarkrav eller detaljkrav finns har de företräde i 
angivna delar. 

3.1 Drift, underhåll  akut och löpande 

3.1.1 Gräsplaner 
Klippning ska utföras så att gräset aldrig är högre än 4 cm. Ansamling av 
gräsklipp ska tas bort. Klippning ska utföras på fredagar under fotbollssäsongen 
samt före matcher som spelas på vardagar 6 ggr per säsong. 
Gödsling ska ske utifrån utförd jordanalys sex gånger per år. Jordanalys 
(näringsbehov) görs en gång på senvintern. 
Gräsmattor ska vara gröna och ha god tillväxt. Entreprenören ansvarar för 
erforderlig bevattning på samtliga idrottsytor av gräs. 
Vertikalskärning och luftning av gräsytorna sker efter behov, dock minst tre 
gånger per säsong. 
Kritning av gräsplaner ska utföras varje fredag under 15 april tom 15 oktober. 
Kritning sak även utföras mitt i veckan före matcher 6 ggr per år. 
Renovering och hjälpsådd ska göras vecka 26 (speluppehåll vecka 26-29). 
Konstbevattning på Staffansvallen ske ses till och hållas igång så att den är 
funktionsduglig. Alla bevattningsställen ska ses till inför vintern. Vattenledningar 
och vattenposter ska då tömmas. 
Bevattning av gräsplaner på Hjärups IP utförs med traktor och vattentunna med 
spridare. Maskiner tillhandahålls av beställaren. 

3.1.2 Grusplaner  
Planen på Hjärups IP sladdas perioden 15 oktober till 15 april 2 ggr i veckan, 
övrig tid förutom 15 juni till 15 augusti varannan vecka. 
Planen på Staffansvallen sladdas perioden 15 oktober till 15 april 1 gång per 
vecka övrig tid förutom 15e juni till 15 augusti till varannan vecka. Kritning av 
planerna ska utföras varje fredag 15 oktober till 15 april. 
Snöröjning och saltning ska utföras på grusplaner så att det är snöfri spelbar yta. 
Snöröjning utföres så att planerna är snöfria till klockan 15.00 på vardagar. 
Entreprenören ska räkna med att ytorna används ca 300 verksamhetsdagar 
under året. Viss variation kan förekomma i antalet. 
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3.1.3 Konstgräsplaner 
Entreprenören ska föra loggbok över de åtgärder som utförs på planen. 
Vid arbete med underhållsmaskiner kan överdriven start, inbromsning och 
svängning leda till skador på konstgräset. 
Allt organiskt material som löv, jord, gräs etc. bör avlägsnas så fort det går, då 
det vid förmultning är en grogrund för alger, mossa och gräs. 
Skarpa föremål som t.ex. stenar och glasbitar avlägsnas omedelbart. 
Funktion av dränering ska kontrolleras med jämna mellanrum. 
Sladdning eller borstning ska ske var 10:e dag för att fördela gummigranulatet 
jämt över planen. 
Gummigranulat ska fyllas på vid behov, minst två gånger per år. 
Linjeskarvar och mattskarvar ska kontrolleras med jämna tidpunkter och 
eventuella skador ska snarast åtgärdas.  
Luftning av konstgräsplaner ska göras med jämna mellanrum för att upprätthålla 
planens funktion. 
Snöröjning ska utföras på konstgräsplanerna så att det är snöfri spelbar yta. 
Snöröjning utförs så att planerna är snöfria klockan 15.00 på vardagar. 
 

3.1.4 Friidrottsytor  
Löparbanorna på Staffansvallen ska högtryckstvättas en gång per år enligt 
anläggarens, Svenska Sportsbyggs, anvisningar. Sopning ska ske i erforderlig 
omfattning så att friidrottsytorna har avsedd funktion och är fria från 
ovidkommande föremål. 

3.1.5 Tennisplaner  
På Hagalids tennisplan (Staffansvallen) ska bevattningsanläggningen ses till och 
underhållas så att den är funktionsduglig. Den ska ses till inför vintern. 
Vattenledningar och vattenposter ska då tömmas. 
Mellan Staffanstorp kommun, genom dess fritidsnämnd, och Staffanstorps 
Tennisklubb har ett Nyttjanderättsavtal träffats som lyder enligt nedan.  

 Kommunen upplåter med nyttjanderätt till Tennisklubben tennisbanorna i 
idrottsparken (Staffansvallen) för ett år i sänder (kalenderår) och i övrigt 
på villkor enligt nyttjanderättsavtalet. 

 Tennisklubben åtager sig att, mot ett årligt driftbidrag, handha all med 
verksamheten hörande skötsel av fritidsanläggningen. Detta omfattar 
förarbeten under våren, löpande underhåll och reparationer under 
säsongen samt efterarbeten på hösten. I detta ingår inköp av material till 
banornas underhåll. 

 Tennisklubben svara också för löpande underhåll av nät och 
nätställningar på banorna samt om behov föreligger nyanskaffande av 
detta material. 
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 Tennisklubben ansvarar för att god ordning för underhållet av klubboden, 

bevattningsanläggningen, staketet runt banorna, reparation av skador 
som uppkommer genom skadegörelse/vandalism på banorna samt 
transport av material till och från banorna. 

 Avgifter för uthyrning av banorna uppbäres av Staffanstorps Tennisklubb 
ensam. 

 Uppsägning av det träffade Nyttjanderättsavtalet ska ske minst 3 (tre) 
månader före kalenderårets utgång, i annat fall är avtalet förlängt 
ytterligare ett år. 

 Det träffade Nyttjanderättsavtalet, daterat 2005-04-25, ersätter det 
tidigare avtalet daterat 1991-05-28. 

 Således ingår inte ovanstående i anbudet. 

3.1.6 Idrottsutrustning  
I uppdraget ingår tillsyn av all idrottsutrustning samt att reparera och underhålla 
utrustningen så att den ständigt är funktionsduglig. Se Bilaga B 
Idrottsutrustning ska flyttas mellan idrottsplaner efter verksamhetens behov. 
Brukarna bokar matcher och arrangemang direkt hos entreprenören. 

3.1.7 Buskage, träd och övriga grönytor. Beläggningar, markutrustning, 
trafikanordningar mm 

3.1.8 Vegetationsytor 
Förvaltningsobjekt: 
Omfattar samtlig vegetation och vegetationsytor inom Staffansvallens 
idrottspalts, förutom planer för bollspel. 
Skötsel: 
Gräsytor, träd, buskar, häckar och annat växtmaterial skall skötas så att de ger 
ett välvårdat intryck och så att funktion och livskraft upprätthålls. 
Vegetationsytorna renhålls från skräp och främmande föremål 2 ggr/månad. 
Vissna växter, löv, kvistar och annat organiskt material skall i möjligaste mån 
lämnas kvar om det inte inverkar på funktionen och/eller innebär estetiska eller 
andra olägenheter. 
Vårrenhållning skall vara avslutad senast vecka 17. 
Höstrenhållning skall vara avslutad senast vecka 47 
Skötsel och underhåll skall ske på ett miljövänligt sätt. 

3.1.9 Bruksgräsmatta 
Avseende: 
Gräsyta för vistelse och förflyttning inom idrottsplatsen. 
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Skötsel: 
Klippning skall utföras 15 ggr/år, gräset får vara max 9 cm högt 
Putsning kring hinder skall utföras efter varannan klippning 
Avklippt gräs skall ligga kvar förutsatt att inga synliga ansamlingar uppstår 
Gräs mot rabatter, grus och sandytor kantskär årligen 
Felavhjälpande underhåll: 
Skadade och döda partier lagas och kompletteras mot särskild ersättning i 
samråd med Beställaren 
 

3.1.10 Klippt häck 
Avseende: 
Rumsavskiljande plantering 
Skötsel: 
Mekanisk bekämpning av ogräs, sly, vildskott och rotskott skall göras 2ggr/år 
Häckar klipps varje år före midsommar. Därefter utförs en putsbeskärning i 
augusti 
Häckar som uppnått slutlig storlek och form skärs tillbaka till föregående års 
beskärning för att bibehålla form och utseende. 
Vinterbeskärning skall utföras efter samråd med Beställaren mot särskild 
ersättning. 
Felavhjälpande underhåll: 
Skadade och döda växter kompletteras mot särskild ersättning i samråd med 
Beställaren 
 

3.1.11 Prydnadsbuskage 
Avseende: 
Rumsavskiljande plantering 
Skötsel: 
Mekanisk bekämpning av ogräs, sly, vildskott och rotskott skall göras 2ggr/år 
Buskar beskärs lätt 1 ggr/år så att artens naturliga karaktär bevaras med syfta att 
succesivt föryngra buskarna för att slippa en radikal föryngringsbeskärning. 
Beskärning av buskar skall genomföras så att framkomligheten på bil- och 
gångvägar upprätthålls 
Felavhjälpande underhåll: 
Skadade och döda växter kompletteras mot särskild ersättning i samråd med 
Beställaren 
 



Kapitel / Chapter 

Rev. 

RAPPORT 

Staffanstorps Kommun 
Skötselföreskrifter Idrottsplats och 
Idrottsytor 
 

251448-09 

 

 

 2010-11-10  

Dokumenttyp / Type of document 

Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject 

Sida nr / Page No. 

Dokumentnr / Document No. 

Utfärdare / Issuer 

Datum/ Date Rev. dat. / Date of rev. 

  9(23) 

K:\uppdrag10\251448\09-rap\251448-09-RAPPORT-001.docx 

 
Fackområde, Avd / Discipline, Dept 

3.1.12 Klätterväxt 
Avseende: 
Rumsavskiljande plantering 
Skötsel: 
Underhållsbeskärning skall utföras årligen, Döda och sjuka rankor och grenar 
skärs bort. 
Klätterväxter på fasader begränsas genom beskärning i anslutning till fönster, 
taksprång etc. 
Mekanisk bekämpning av ogräs skall utföras 2 ggr/år 
Felavhjälpande underhåll: 
Skadade och döda växter kompletteras mot särskild ersättning i samråd med 
Beställaren 
 

3.1.13 Träd 
Avseende: 
Ensamma träd eller träd i grupper. 
Träd som omges av gräs eller planteringar 
Skötsel: 
Träd i ytor med gräs skyddas mot gräsklippare/trimmer genom att hålla en 
trädspegel med täckbark ut till ett mått av 50cm runt stammen. 
Träd intill trafikerade ytor stammas upp. 
Uppbindningar kontrolleras och justeras 4 ggr/år de första tre åren på den nya 
växtplatsen. Därefter avlägsnas uppbindningsanordningen. 
På träd i ytor med gräs avlägsnas stam- och rotskott 2 ggr/år. 
Beskärning av träd skall utföras mot särskild ersättning efter samråd med 
Beställaren 
Felavhjälpande underhåll: 
Skadade och döda växter kompletteras mot särskild ersättning i samråd med 
Beställaren 
 

3.1.14 Trädrad 
Avseende: 
Träd i trädrad omgivna av gräs. 
Skötsel: 
Träd skyddas mot gräsklippare/trimmer genom att hålla en trädspegel med 
täckbark ut till ett mått av 50cm runt stammen. 
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Uppbindningar kontrolleras och justeras 4 ggr/år de första tre åren på den nya 
växtplatsen. Därefter avlägsnas uppbindningsanordningen. 
Stam- och rotskott avlägsnas 2 ggr/år. 
Beskärning av träd skall utföras mot särskild ersättning efter samråd med 
Beställaren. Beskärningen skall utföras så att ett enhetligt intryck av trädraden 
bibehålls. 
Felavhjälpande underhåll: 
Skadade och döda växter kompletteras mot särskild ersättning i samråd med 
Beställaren 

3.1.15 UTRUSTNING 
Förvaltningsobjekt: 
Omfattar utrustning i såsom skateboardbana, bänkar och papperskorgar. 
Skötsel: 
Kontinuerlig tillsyn för underlätta byte, reparationer, rengöring o.dyl. 
Skötsel och underhåll skall ske på ett miljövänligt sätt. 

3.1.16 Bänk, Skateboardbanor 
Avseende: 
Bänkar och avbytarbänkar inom idrottsplatsen. 
Skötsel: 
Rengöring av sittyta och skateboardbanor vid behov. 
Övrigt underhåll enligt tillverkarens rekommendationer. 
Felavhjälpande underhåll: 
Byte och reparationer mot särskild ersättning i samråd med Beställaren 
 

3.1.17 Papperskorg 
Avseende: 
Papperskorgar inom idrottsplatsen. 
Skötsel: 
Tömmes 1 ggr/vecka. 
Övrigt underhåll enligt tillverkarens rekommendationer. 
Felavhjälpande underhåll: 
Byte och reparationer mot särskild ersättning i samråd med Beställaren 
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3.1.18 Dagvattenavledning  
Dagvattenbrunnar rensas en gång per år. Dagvattenledningar inspekteras i 
brunnar en gång per år. Dräneringsledningar ses över vår och höst. 

3.1.19 Asfalt- och plattytor 
Asfaltsytor- och plattytor sopas på våren och efter lövfällning samt snöröjes så att 
parkeringsplatser och gångvägar till omklädningsbyggnader och fotbollsplaner  är 
snöfria.  
Plattytor rensas från ogräs två gånger om året. 

3.1.20 Belysning 
Erforderlig tillsyn (periodisk och fortlöpande) ska utföras och dokumenteras. 
Anläggningarna ska vid varje tidpunkt uppfylla gällande säkerhetsnormer. Den 
allmänna belysningen ska underhållas och ljuskällorna bytas vid behov så att 
anläggningen är fullt funktionsduglig inför varje evenemang. 
Anordning för att tidsmässigt styra tändning/släckning ska justeras över 
säsongen så att anläggningen inte kan tändas när det är ljust. Underhåll av 
anordningen ingår. 
5 stycken planer har belysning 
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3.2 Periodiskt underhåll, reinvesteringar och investeringar 
Förutom entreprenaddrift av idrottsplatser och idrottsytor kommer beställaren 
under kontraktstiden att låta utföra arbeten avseende periodiska underhåll, 
reinvesteringar och mindre investeringsprojekt, så kallade särskilda projekt. I 
entreprenörens åtagande ingår även att utföra dessa särskilda projekt, som 
regleras genom anbud eller med anbudsformulär angivna à-pris, timpris och 
procentsatser.  
Staffanstorp kommun behöver dock inte okritiskt tilldela entreprenören samtliga 
särskilda projekt. Beställaren har rätt att välja den upphandlingsform som 
bedöms vara den mest affärsmässiga. Beställaren förbinder sig inte heller att 
upphandla viss volym. Särskilda projekt kommer att beställas skriftligen. 
Reinvesteringar innebär att medel ska användas för att förlänga livslängden för 
befintliga anläggningar med dess ursprungliga standard som förutsättning. Med 
periodiskt underhåll avses åtgärder som är planerade och har en varaktighet över 
ett år, men ej förlänger anläggningens totala livslängd. 
Entreprenören ska ta en aktiv del av planeringen av underhåll och 
reinvesteringar. Entreprenören ska i samråd med beställaren ta fram en 
långsiktig plan för behovet av reinvesteringar och periodiskt underhåll. 
Ambitionen är även att förbättringsarbeten ska göras under kontraktstiden genom 
mindre investeringsprojekt. Mindre investeringsprojekt ska regleras med gällande 
AB och ABT. 

3.3 Utredning, planering och projektering 
Entreprenören ska systematisk följa upp anläggningarnas standard och 
konstatera eventuella brister. Dessa ska löpande redovisas för beställaren 
alternativ tas upp på byggmöten. Åtgärderna ska utredas, prioriteras och 
planeras även med hänsyn till övrig kommunal planering och den allmänna 
utvecklingen inom miljö och teknik.  
En samlad redovisning över anläggningarnas standard, samt plan för 
förbättringar som kan vara lämpliga att genomföra utifrån förvärvad erfarenhet 
ska varje år lämnas skriftligen till beställaren dels inför dennes budgetarbete, 
senast den 1 mars, dels i samband med detaljplaneringen inför kommande års 
verksamhet, senast den 1 september. 
Entreprenören ska utföra projektering av arbeten som ingår i planerat och 
periodiskt underhåll, reinvesteringar samt mindre investeringsprojekt. Vid behov 
ska även akut eller löpande underhåll projekteras, som till exempel när en 
befintlig anläggning ska ändras. 
Alla projekteringsarbeten, dimensioneringsberäkningar etc. ska utföras i enlighet 
med ABT VÄG, Argus, AMA - Anläggning 07, SS 991010-991017, övriga normer 
och anvisningar samt branschpraxis. 
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Träd och buskar ska uppfylla normerna i följande skrifter: 
 Svensk författningssamlin

1995:681, med aktuella tillägg 
 

 
 pning av 

 
 

 
 Statens Jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder mot spridning av 

skadegörare (SJVFS 1995:94), ändrad 2003:25 
 Statens Jordbruksverks föreskrifter om trädgårdsväxters sundhet (SJVFS 

1995:96), ändrad 2002:48 
Växterna ska även tillhöra entreprenadplantsystemet i den mån de omfattas av 
systemet. Perenner ska följa de normer som SPR, Svenska Plantskolors 
Riksförbund, har utgivit. 

3.4 Sidoentreprenörer 
Sidoentreprenörer och övriga arbeten kan, under kontraktstiden, komma att 
bedrivas inom förvaltningsområdet utan att entreprenören har rätt till särskild 
ersättning för störning. Skäl till detta är bland annat behov av investeringar av 
kapacitets- och miljöskäl samt att markområden formellt är allmänna. Det 
behöver alltstå inte i alla delar innebära att Staffanstorp kommun är beställare för 
dessa arbeten. 

3.5 Tillstånd från myndigheter 
Entreprenören ska ansöka och bekosta erforderliga tillstånd hos myndigheter för 
att bedriva beskriven verksamhet. Kopia på tillståndsansökningar ska sändas till 
beställaren. 
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4 UTFÖRANDE 

4.1 Kvalitet 
Kvalitet på arbetsutförande ska vara enligt norm, standard eller funktionskrav i 
enlighet med definitioner för drift av idrottsplatser och idrottsytor. 
Utbyte av befintlig utrustning till sådan av annat fabrikat eller standard får ej 
göras utan att beställaren, som har att pröva likvärdighetsfrågan, medgivet detta. 
Detsamma gället för komplettering av utrustning. 

4.2 Kontroll 
Entreprenören ansvarar för att entreprenaden i alla delar uppfyller kvalitetskrav 
enligt fällande normer. 
Speciella krav gäller för att växtmaterial, skateboardbana mm . Även 
måttnoggrannheten är viktig att kontrollera.  
Förutom att entreprenören ska lämna skriftlig dokumentation över 
kontrollåtgärderna ska även korrigeringsåtgärder dokumenteras skriftligen. 

4.3 Handlingar och uppgifter från entreprenören 
Entreprenören ska lämna följande handlingar och uppgifter till beställaren; 

 Varje år ska entreprenören lämna erforderlig tekniskt och ekonomiskt 
underlag för beställarens budgetarbete 

 Entreprenören ska löpande tillhandahålla uppgifter om förbättringar av 
anläggning som kan vara lämpliga att genomföra utifrån förvärvad 
erfarenhet. 

 Varje år ska entreprenören utvärdera verksamheten och redovisa för 
beställaren samt tillammans med beställaren utbyta erfarenheter. 

Årlig redovisning ska omfatta: 
 Verksamhetsberättelse 
 Sammanställning av driftstörningar 
 Förslag på underhållsplan 
 Förslag på drifts- och investeringsbudget 

4.4 Löpande redovisning 
Entreprenören ska följande arbetsdag skriftligen rapportera: 

 Rapportera driftstörningar för trafikanter 
 Göra polisanmälan vid skadegörelse 
 Rapportera olovlig belamring av kommunala ytor 

  



Kapitel / Chapter 

Rev. 

RAPPORT 

Staffanstorps Kommun 
Skötselföreskrifter Idrottsplats och 
Idrottsytor 
 

251448-09 

 

 

 2010-11-10  

Dokumenttyp / Type of document 

Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject 

Sida nr / Page No. 

Dokumentnr / Document No. 

Utfärdare / Issuer 

Datum/ Date Rev. dat. / Date of rev. 

  15(23) 

K:\uppdrag10\251448\09-rap\251448-09-RAPPORT-001.docx 

 
Fackområde, Avd / Discipline, Dept 

Vid följande byggmöte ska entreprenören skriftligen rapportera: 
 Skadegörelse 
 Utförda underhållsåtgärder 
 Förslag till underhållsåtgärder 

Entreprenören ska kontinuerligt skriftligen rapportera avvikelser från mängderna i 
Bilaga B. I övrigt ska entreprenören lämna information av väsentlig betydelse 
skriftligen. Exempel på sådan information är driftstörningar för idrottsutövarna.  

4.5 Utrymme m.m. som kommunen tillhandahåller 
Entreprenören ges möjlighet att disponera lokaler i respektive anläggning. Dessa 
kan hyras av Staffanstorphus. 

4.6 Hjälpmedel och utrustning 
Beställaren står till förfogande med sladd och snöplog för konstgräsplaner. 

4.7 Entreprenörens avtal med entreprenörer 
Entreprenören är skyldig att använda underentreprenörer i sådana 
specialarbeten där egen arbetskraft saknar kompetens. 
Val av underentreprenör ska ske i samråd mellan entreprenör och beställare. 
Entreprenören ska kontrollera underentreprenörer och leverantörer med 
avseende på vad som anges i LOU kap 1§17. Utbyte av utsedd 
underentreprenör får ej ske utan beställarens skriftliga godkännande.  
Entreprenören ska ställa samma krav på underentreprenören som anlitas inom 
driften av idrottsplatser och idrottsytor, som de krav som ställs på entreprenören 
själv. 

4.8 Information till allmänheten och brukare 
Erforderlig information till allmänheten, myndigheter och affärskontakter ska 
upprättas av parterna gemensamt och bekostas av entreprenören såväl vid 
avtalets ikraftträdande som under avtalstiden. Beställaren svarar dock för egna 
personalkostnader. 
Entreprenören ska informera allmänheten om att entreprenören nu ansvarar för 
drift och skötsel av idrottsplats och idrottsytor. Det ska bland annat ske genom att 
annonsera i aktuella telefonkataloger, i dagspress samt på entreprenörens 
webbsida. 
Arbeten ska bedrivas så att de ej onödigtvis stör kommuninvånarna. Vid 
ofrånkomliga störningar ska entreprenören informera de personer (boende, 
brukare m.fl.) som berörs av arbetet. Informationen ska bland annat ske i 
dagspress, radio och genom kommunens informationsblad. Entreprenören ska 
publicera nyheter på kommunens hemsida. 
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4.9 Information från allmänheten eller brukare 
Staffanstorp kommun använder sig av ett system för ärendehantering, mmp A-Ö. 
Systemet ska även användas av entreprenören. För att kunna ansluta sig till 
systemet ska entreprenören ha tillgång till en dator med internetanslutning med 
Internet Explorer 6.0 eller senare. Licenskostnader för programvaran står 
beställaren för. Entreprenören ska kunna registrera kundkontakter samt ta emot 
synpunkter och klagomål via systemet. 
Kunden ska i första hand kontakta medborgarkontoret och endast i undantagsfall 
entreprenören. Medborgarkontoret registrerar inkomna 
felanmälningar/synpunkter i systemet, ett ärende skapas då och entreprenören 
får, som ansvarig för ärendet, en notifiering via e-post och ska sedan ligga in i 
systemet och acceptera ärendet. Entreprenören har även möjlighet att själv ta 
emot felanmälningar och i sådana fall ska dessa registreras i systemet. Alla 
åtgärder som sker i ett ärende som registreras i systemet ska kontinuerligt 
uppdateras under ärendets gång samt avslutas i systemet då ärendet är slutfört. 
Om kunden önskar återkoppling på sin felanmälan och/eller synpunkt ska 
entreprenören tillhandahålla det via SMS, telefon och e-post beroende på vad 
kunden önskar. 
Entreprenören ska tillsammans med beställaren utveckla systemet med målet att 
kunden ska kunna felanmäla och lämna synpunkter direkt på webben. 
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5 ORGANISATION 

5.1 Organisation och personal 
Entreprenören ska kontinuerligt under kontraktstiden hålla beställaren 
underrättad om hur entreprenören ska organisera sitt arbete samt planerade 
förändringar i organisationen. Finner beställarens ombud att föreslagna 
förändringar strider mot det avtal som är satt äger ombudet rätt att skjuta upp 
verkställighet till dess särskild förhandling mellan parterna ägt rum. 
Senast ett år före kontraktstidens utgång ska entreprenören tillhandahålla det 
underlag beställaren anser erforderligt för att beställaren ska kunna göra en ny 
upphandling eller fatta beslut om ny regiform. 

5.2 Personal  
Entreprenörens personal ska ha erforderlig utbildning och kompetens för 
arbetsuppgifterna samt uppträda serviceinriktat mot beställaren och allmänheten. 
Arbetsledare och arbetare ska ha erforderlig utbildning och kompetens när det 
gäller metoder och kunskap som behövs för att utföra arbetsuppgifterna. 
Kontakter med medborgare, företag och medier ska kännetecknas av god 
tillgänglighet och ett enkelt och begripligt språk. 
Entreprenören ska tillhandahålla tjänster som ger största möjliga nytta för 
medborgare och företag samtidigt som de utförs på ett effektivt sätt. 
Entreprenörens personal ska i arbetet bära skyddskläder försedda med tydlig 
företagslogga. Klädseln ska vara så prydlig som det kan begäras med hänsyn till 
arbetsuppgiften. 

5.3 Kvalitet  
Beställaren kan komma att genomföra kvalitetsrevisioner när det är lämpligt. 
Revisionerna kan omfatta tekniska utförande, arbetsberedning, 
omhändertagande av material eller andra områden som beställaren finner 
lämpligt. 
Entreprenören ska genomföra samtliga kontrollåtgärder, såsom drifts- och 
egenkontroll, som erfordras för att förvissa sig om att entreprenaden i alla delar 
uppfyller kvalitetskrav enligt gällande normer.  

5.4 Miljö  
Entreprenören ska upprätta en anpassad miljöplan som säkerställer att 
beställarens angivna miljökrav uppfylls. Miljöplanen ska godkännas av 
beställaren och därefter ska entreprenören följa denna plan vid utförandet av drift 
och skötsel av idrottsplatser och idrottsytor. 
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5.5 Möten  
Inom entreprenaden ska det under kontraktstiden hållas ett antal skilda möten. 

 Samordnande möte  beställarens ombud samt entreprenörens ombud 
har möte varje månad för att behandla frågor av övergripande karaktär. 

 Planeringsmöte  hålles vid behov mellan ombuden för beställaren samt 
entreprenören för att behandla utrednings- och planeringsfrågor med 
avseende hur särskilda budgetmedel ska användas. 

 Byggmöten  hålles vid behov mellan ombuden för beställaren samt 
entreprenören för att behandla sedvanliga frågor som uppkommer på 
byggmöten. 

5.6 Övrigt  
Entreprenören ska skapa goda relationer med föreningar och övriga som nyttjar 
beställarens idrottsanläggningar. 
Entreprenören ska anpassa skötsel, underhåll samt driftsåtgärder så att det 
anpassas till verksamheten och minimerar störning av verksamheten. Skötsel, 
underhåll samt driftsåtgärder ska ske i samråd med brukarna av 
idrottsanläggningarna och anpassas efter brukarnas behov.  
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6 TIDER 
Entreprenören ska upprätta tidplan som sträcker sig över 12-månadersperioder. 
Detta ska ske löpande senast den 21 december varje år. Tidplanen ska följas 
och revideras löpande med ett revideringsintervall som ska vara tertial.  
Tider för drift och löpande underhålls utgörs av kontraktstiden medan tid för 
särskilda projekt räcker till och med dag för godkännande vid slutbesiktning. 
Arbetena påbörjas samtidigt som kontraktstiden påbörjas. 
Arbeten, med undantag för akuta åtgärder, ska bedrivas mellan 07.00 och 18.00. 
arbeten på andra tider ska godkännas av beställaren. 
Särskilda projekt har garantitid som börjar löpande efter godkänd slutbesiktning. 
Tid för entreprenörens arbetsprestation är fem år och tid för material och varor är 
två år. 
Underentreprenörers garantier ska bevakas av entreprenören.  
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7 ANSVAR 
Entreprenören ansvarar för drift och skötsel av idrottsplats och idrottsytor som 
även omfattas av akut, löpande och periodisk karaktär. Det innebär bland annat 
att uppgifter som ska lämnas till myndigheter ska avlämnas inom meddelade 
tider. 
Entreprenören ansvarar för underentreprenörs åtagande.  
Skador och åverkan som orsakats eller upptäckts av entreprenören ska 
ofördröjligen skriftligt anmälas till beställarens ombud. Eventuella försäkringsfall 
ska på samma sätt anmälas till entreprenörens försäkringsbolag. 
Entreprenören ska teckna och vidmakthålla försäkringar så att de gäller även 
under garantitiden. I alla försäkringar som tecknas ska beställaren vara 
medförsäkrad. 
Entreprenören ska överta ansvar för arbetsmiljölagen och ska upprätta en 
arbetsmiljöplan. Planen ska kontinuerligt uppdateras enligt gällande föreskrifter 
och kopia ska lämnas till beställaren. 
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8 EKONOMI 
Entreprenören ska upprätta en presentationsbunden betalningsplan som är 
kopplad till tidplan. Betalningsplan ska lämnas till beställaren för godkännande, i 
januari varje år.  
Ändringa och tilläggsarbeten ska i första hand regleras genom anbud eller enligt 
entreprenören ifylld à-prislista enligt anbudsformulär.  
Särskilda arbeten ska regleras enligt självkostnadsprincipen i ABFF 04 § 36 med 
i anbud lämnade uppgifter för entreprenörarvode samt timkostnader. 
Betalning sker mot faktura och högst en gång i månaden på godkänd del av 
betalningsplanen.  
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9 AVSLUTANDE STATUSKONTROLL 
Innan kontraktstidens utgång ska beställaren och entreprenören gemensamt 
utföra avslutande statusbesiktning som ska dokumenteras i ett utlåtande. 
Fel noterade vid avslutande statuskontroll ska utan dröjsmål åtgärdas av 
entreprenören. 
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10 HÄVNING 
Beställaren har rätt att häva avtalet om entreprenören inte uppfyller krav i 
kontrollprogrammet avseende säkerhetskontroller. Om så skulle ske äger 
beställaren rätt att på entreprenörens bekostnad låta avhjälpa de brister som 
uppstått. 
Beställaren äger rätt att häva avtalet om: 

 Frågor kring sekretess, offentlighet och arkivering inte fullföljts enligt 
kontrakt och bestämmelser.  

 Entreprenören inte fullgjort sina plikter mot stat, kommun med avseende 
på skatter och avgifter m.m. 

 Arbeten ej utförs i enlighet med kontraktet. 
Vid hävande av kontrakt utgår skadestånd till beställaren med motsvarande 5% 
av den totala kontraktssumman.
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